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الباترون عبارة عن خریطة للمالبس التي یتم تصمیمھا ثم توضع على القماش بطریقة معینة ویقص القماش 
 .حولھا لینتج الملبوس

 .والباترون قد یتم تصمیمھ عن طریق أخذ المقاسات أو یكون جاھزًا مثل البوردة
 :وھذا مثال

 أوال نختار القماش المناسب والمودیل 
 نحتاج لطاولة عمل تكون واسعة وتوضع وسط الغرفة لتسھل التحرك 

 مكواة لكوى القطع بعد قصھا وھذا مھم 
 نحظر البترون وممكن األستعانة بنماذج متوفرة بالمكاتب تكون بعدة مقاسات 

 نقص البترون بحذر ونضعة على ورق أخر ونقص على بعد سم من النموذج األساسى 
 )البترون وغالبًا یوضع على شفاف(نضع البترون على القماش وال ننسى نقل كل التفاصیل على الورقة 

 نثبت البترون على القماش بستخدام الدبابیس
نستخدم الكربون والعجلة المسننة لنقل التفاصیل الى القماش ثم نقص بحذر نقوم بكى القطع ثم عمل 

 تنضیف لألطراف القماش بخیطتھا بمكنة خاصة نثبیتھا مع بعض بالدبابیس ثم السراجة 
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نقوم بتركیب الفازلین وكیة وھو عبارة عن قاش شبة شفاف یكون ناعم من جھة وشفاف من األخرى 
 یوضع على القماش من الجھة الخشنة ثم یوضع علیة مندیل ویكوى حتى یلتصق تماما 

یركب اللستك حول الصدرویثبت بالدبابس ثم تركب السستة على الجنب وھو المكان المناسب لمالبس 
 السھرة ویثبت بالدبابس لعمل البروفة قبل الخیاطة 
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  .ثم نقم بعمل التجریب والتأكد من المقاس تم نخیط السحاب
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 .وفي الصور التالیة طریقة خیاطة السحاب وعمل فتحة الزر
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 طریقة عمل البنسة وخیاطتھا 
 

 
 

 الغرز المھمة فى الخیاطة
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 عمل فستان بالخطوات 
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 ھذى طریقة سھلة وبسیطة لعمل قمص نوم 
 
 الباترون
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 الطریقة
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 والنتیجة
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في الموضوع السابق عرضنا كیفیة وضع الباترون 
ولكن .  على القماش ثم قصھ وعمل فستان بسیط

فلنعد بعض الشيء للوراء ونتعرف على أدوات 
 .الخیاطة ولوازمھا

 
 ماكینة الخیاطة والعنایة بھا

العنایة بماكینة الخیاطة والمحافظة علیھا یطیل فترة 
بقائھا ویؤثر على درجة إتقان الغرزة ولذلك یجب 

 :اتباع التالي 
 ـ قراءة اإلرشادات المرفقة بالماكینة والخاصة ١

بنوع الزیت المستخدم في تلین أجزائھا الداخلیة 
والعمل بھذه اإلرشادات حتى نحصل على غرزة 

مكینة سلیمة ومتقنة ومتساویة في الطول 
 .ومتشابھة تمامًا مع وجھ القماش

 ـ ُتنظف األجزاء الداخلیة بعد استعمالھا ألن كثیرًا ٢
من وبر األقمشة یختفي بین أجزائھا الداخلیة ، ثم 

تغطیتھا بالغطاء الخاص بھا لصیانتھا ومنع وصول 
 .األتربة إلى األجزاء الداخلیة منھا

 
 استعمال ماكینة الحیاكة 

 بدء وإنھاء التمكین
 ـ ُتدار العجلة إلى األمام بالید الیمنى حتى تنزل ١

اإلبرة داخل الثقب الخاص بھا مع جذب خیط اإلبرة 
بالید الیسرى وإكمال دورة العجلة حتى تصعد اإلبرة 

 .ومعھا فتلة المكوك 
 ـ یوضع الجزء المراد حیاكتھ من القماش بین ٢

القدم والمغذي بحیث یكون الجزء الكبیر منھ جھة 
الیسار من اإلبرة حتى ال یعوقِك أثناء الحیاكة ثم 

 .ُینزل رافع اإلبرة إلى أسفل 
 ـ یبدأ تحریك الماكینة بإدارة العجلة بحركة خفیفة ٣

بالید والضغط بخفة على الموتور بالقدم مع التحكم 
في تحریك القماش المراد حیاكتھ بكلتا الیدین أثناء 

 .العمل حتى نھایتھ 
 

 خیاطة خطوط مستقیمة وخطوط  منحنیة
 ـ لخیاطة خط مستقیم نضغط بخفة على الموتور ١

ونكمل العمل ولتوقف ویجب عدم السرعة في 
حیاكة جزء طویل مرة واحدة بل من المفضل 

 .حیاكتھ على مراحل 

  ـ عدم شد القماش من الخلف٢
 ـ أثناء الحیاكة في خط منحني یلزم تحدید الخط ٣

على القماش اوًال بالرسم او بغرزة السراجة ثم 
المشي ببطء حتى تتمكنین من التحكم في عمل 

 الدوران كما ھو 
 ـ عند عمل حیاكة على شكل زاویة قائمة یحدد ٤

 الخط المراد حیاكتھ بالرسم الخفیف 
ثم یوضع من أولھ تحت اإلبرة ویبدأ بتحریك 

الماكینة بالطریقة العادیة وعند الوصول لنقطة 
الزاویة تترك اإلبرة مثبتة في القماش ونرفع القدم 

الضاغطة ألعلى ثم ُتدار القطعة جھة الیمین ثم 
 .ُتنزل القدم الضاغطة ویستكمل بافي التمكین 

 
 إعداد القماش

) تنسیل ( قومي بسحب خیط من النسیج العرضي •
 لتسویة أطرافھ

 .قومي بكیھ إلزالة أي كسرات بھ •
اثني القماش بحیث یكفي مساحة الشكل ومقدار •

 .الحیاكة الالزمة على أن یكون الوجھ للداخل 
 ضعي القماش مسطحًا على منضدة كبیرة•
 ثبتي الباترون بالدبابیس•
یراعى عدم رفع القماش أثناء وضع الدبابیس او •

 القص
استعملي المقص بطریقة صحیحة الجانب الرفیع •

 تحت القماش حتى ال یرفعھ بكمیة كبیرة
سم ٣اتركي مسافات كافیة للخیاطة ولتكن •

 استعملي المكواة لفتح الخیاطات .تقریبًا 
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ثبتي أجزاء القطع المنفذة مع بعضھا بغرزة •
 السراجة

 
 أدوات التفصیل والخیاطة 

 أدوات التفصیل:أوًال 
 ھو مقص كبیر الحجم ذو یدین :المقص الكبیر

واحدة منھا ذات فتحة ضیقة ، وذلك إلصبع اإلبھام 
. ، أما الید األخرى فیوضع فیھا إصبعان او ثالثة 

وتكون السبابة أسفل الید الكبیرة للمقص ، لیساعد 
ذلك في السیطرة على قبضة المقص ، وتفضل عادًة 
المقصات ذات األیدي المتینة على شكل زاویة ألنھا 

تمكن من قص القماش بسھولة ، ویشترط في 
المقص أن یكون ذا سالح طویل حتى یساعد على 

 .القص في خطوط مستقیمة 

 ھو مقص ذو سالح صغیر أخف :المقص الصغیر
وزنًا وأصغر حجمًا من مقصات التفصیل ، ویتراوح 

سم تقریبًا وھو ١٥سم ، ١٢طولھ عادًة بین 
یستعمل في قطع الخیط وعملیة تنظیف الخیاطات 

وشق العراوي وعمل المنحنیات 
واألشغال الدقیقة ، ویستحسن أن 
یكون ذا سالحین أحدھما عریض 

 .واآلخر رفیع 
والوضع الصحیح لقبضة الید عند 

استعمالھ أن یكون السالح العریض 
 .إلى أعلى ، والرفیع إلى أسفل

 

 
 )السورفلیھ(المقص الشرشر 

یستعمل ھذا المقص في األقمشة السریعة التنسیل، 
وفي أطراف الخیاطات الداخلیة ویالحظ أن القص 
بھذا المقص ینتج خطوطًا مشرشرة عند الحافة ، 

ولھذا یفضل استعمالھ عند قص األقمشة الثقیلة أو 
 .السمیكة النسیج
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ویستعمل ھذا المقص لقص طبقات كثیرة من 
وھذا النوع تستعملھ ، األقمشة إحداھا فوق األخرى 

 .المصانع ، وھو من الصلب ویعمل بالكھرباء 
 

 أدوات القیاس : ثانیًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شریط القیاس 
 سم ، ویفضل استعمال ١٥٠ إلى ١وھو مرقم من 

النوع الذي تبدأ أرقام القیاس فیھ عند كل من 
الطرفین ، على أن یختار الشریط المتین النسیج 

الذي ینتھي طرفاه بنھایة معدنیة ، ویجب أن یحفظ 
الشریط ملفوفًا أو مطویًا ، ویحذر من تركھ 

  .معقودًا 

 
  :القیاس الضابط

 

یستعمل لقیاس المسافات أو األطراف أو ذیل الرداء 
وھو عبارة عن مسطرة معدنیة ذات . أو الثنیات 

سم ، ١٠مؤشر ضابط یكفي لقیاس األبعاد حتى 
ویمكن االستعاضة عنھ بعمل مسطرة من الكرتون 
او الورق المقوى حسب المقاس المطلوب یؤدي 

 .الغرض نفسھ 
 

 :آلة ضبط الذیل
تستعمل لتحدید ذیل الرداء وتحدید العالمات حسب 

الطول المطلوب أثناء عمل البروفة ویتم ھذا 
التحدید بأن تعمل اآللة أثناء دورانھا حول ذیل 

وھي طریقة سریعة إال . الفستان خطًا من الطباشیر 
أن الخطوط الطباشیریة تكون عادًة غیر واضحة 
وخاصة إذا كان لون القماش فاتح ، وھناك آلة 

ُأخري تعطي خطًا من البابیس بدًال من الطباشیر 
وھذه أفضل ألنھا تعطي خطًا واضحًا مھما یكن لون 

 .القماش 
 

 : المسطرة
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سم ن ٤٠سم ، ٣٠المساطر مختلفة األطوال فمنھا 
سم وھي ُتعرف بالمتر ، ١٠٠سم ، ومنھا ٥٠

سم واألخرى طولھا ٣٠ویلزم العمل اثنتان احداھما 
سم ألن األخیرة تساعد في رسم الخطوط ١٠٠

الطویلة المستقیمة ، وأفضل األنواع الصغیرة 
الشفافة لیسھل رؤیة العالمات أو الخطوط من تحت 

 .أرقامھا بسھولة
 

تتكون األقمشة من خیوط طولیة تتقاطع مع خیوط 
عرضیة لتكون النسیج وتسمى باأللیاف ومن ھنا 

تنقسم األقمشة حسب مصدرھا الى الیاف تؤخذ من 
 :مصدر طبیعي مثل

 القطن ـ الحریر الطبیعي ـ الصوف الكتان
 

 :ألیاف تؤخذ من مصدر صناعي مثل
 الرایون ـ األكریلك ـ الداكرون ـ النایلون

 
وھناك ألیاف صناعیة خالصة مثل البولیستر 

 .وألیاف نصف صناعیة او مخلوطة مثل التترون
 

 :األسماء التجاریة لألقمشة
توجد في األسواق أقمشة متعددة بعضھا طبیعي 

 وبعضھا صناعي وتباع تحت اسماء مختلفة 
 

 :المجموعة األولى 
قطن ـ حریر طبیعي ـ فوال او ویل ـ كتان ـ ساتان ـ 

 )جورجیت ( كریب 
جمیعا تشترك في صفات واحدة وتمیز بالنعومة 

 .وسھولة إحتكاكھا بالجسم وتشربھا للعرق

 :المجموعة الثانیة
 ترجال ـ داكرون تریفیرا ـ شیفون

جمیعھا تنتسب الى فئة األلیاف الصناعیة الخالصة 
وتسمى تجاریًا بأقمشة البولیستر وتجمعھا صفات 

واحدة كالمتانة ومقاومة التجعد والكرمشة 
 .واالنكماش كذلك تتمیز بالمعان وتعدد األلوان

 
 :المجموعة الثالثة

 صوف ـ قطن ـ مخمل ـ اكریلك ـ نایلون
بعضھا طبیعي وبعضھا صناعي وتربطھا صفة 

 .واحدة ھي االحتفاظ بالحرارة

 
م   اك   ی   ن   ة  

 :الخی اط ة  
م   اك   ی   ن   ة  
ال  ح  ی  اك  ة    
م   ت   ع   ددة   
األن        واع 
واألشكال، 
وھ ي م  ن    
أھ                  م 

األدوات 
المستعملة في الحیاكة ، ومنھا ما یدوار بالید ومنھا 
 .ما یدار بالقدم وجمیعھا تعمل غرزة النباتة العادیة
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 ماكینة قدیمة
وھناك أنواع تعمل غرز التطریز كما تعمل العراوي 

 وتركیب األزرار باالضافة الى الغرزة العادیة
وإلتقان استعمال ماكینة الحیاكة بمھارة ینبغي علیِك 

 .التدریب على كافة استخداماتھا

 وھذه یدویة لألعمال السریعة

 :األجزاء الرئیسة في ا لماكینة
 :الجزء العلوي

الى الیمین وھي الجزء المستعمل في : العجلة-١
 بدء تحریك الماكینة 

وھو الجزء العلوي المستعرض ویحمل : الرأس -٢

 في داخلھ األجزاء المحركة للماكینة
إلى الیسار ویحمل األجزاء التي یمر بھا : الوجھ -٣

 . الخیط أثناء اللضم
 

 :القاعدة 
وھو الذي یرتكز علیھ جمیع األجزاء السابقة 

 وتستخدم في ارتكاز القماش علیھا أثناء الحیاكة
 

 :عجلة الید 
وھي الجزء المستدیر المركب في جانب الرأس إلى 

الیمین وتتحرك إلى األمام وإلى الخلف ، ویكون 
 دورانھ أثناء الحیاكة إلى األمام

 
 :القدم الضاغطة 

ھي جزء صغیر مركب في عمود یخرج من أسفل 
یفصل القدم الضاغطة برافع یستخدم . الوجھ 

لتحریك القدم ألعلى وإلى أسفل عند الحاجة 
وتستعمل القدم الضاغطة للضغط على القماش 
 .المراد حیاكتھ وتثبیتھ فوق المغذي عند العمل
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  )أسنان الماكینة( المغذي 
ھو قطعة معدنیة مسننة توجد أسفل القدم الضاغطة 

مباشرًة ، ویتحرك تبعًا لحركة المكینة ، وفائدتھ 
تحریك القماش إلى الخلف أثناء حركتھ تحت اإلبرة 

  .لحیاكتھ 
 

 : أجزاء الرأس
وھو الجزء الموجود في جھة : ـ عمود البكرة  ١

الیمین إلى الرأس ویستعمل في تركیب بكرة الخیط 
بالماكینة ،وقد یكون اتجاھھ رأسیًا أو أفقیًا ویختلف 

 .من ماكینة ألخرى
وھي عبارة عن أجزاء دقیقة : ـ موجھات الخیط  ٢

یدخل منھا الخیط بعد تركیبھ في العمود ، وھو 
وھو .  نقطة البدایة وتنتھي عند دخولھ األبرة
 یختلف من ماكینة ألخرى حسب نوعھا

 
 : المكوك

وھو بكرة معدنیة غیرة یلف علیھا الخیط ویدخل 
في جزء معدني آخر یسمى الحافظة أو بیت المكوك 

وقد یكون مثبتًا في مكانھ في الماكینة او منفصًال 
 حسب نوعھا

 
 :أدوات عمل العالمات واإلرشادات : ثالثًا 

 
 )عجلة مسننة ألخذ العالمات (  ـ عجلة ١

وتستعمل ھذه اآللة في عمل العالمات على القماش 
بعد وضع النموذج الورقي علیھ ، وذلك بإمرارھا 
حولھ لتحدید العالمات ، وال یستعمل الرولیت اال 

لألقمشة القطنیة وبعض األقمشة الحریریة 
وتستعمل بخفة في حالة األقمشة الحریریة ، 

وللمحافظة على طاولة القص من الرولیت ألن 
أسنانھ حادة وتترك أثرًا على الخشب نقوم بتغطیة 
الطاولة بورق مقوى لحمایتھا من أسنانھ ، كذلك 

للمحافظة على الرولیت توضع نقطة من الزیت على 
 .المسمار الذي في وسطھ من حین لآلخر 

 
  ـ الطباشیر٢

ت   وج   د م   ن   ھ       
أن          واع ،            
وی  ك  ون ع  ادة     
إم    ا بش    ك    ل       

وإما ‘   مستدیر  
على شكل ق ل م      
رص       اص ،        
وھ   و یص   ن   ع     
من الش م ع أو       

الصلصال ویستحسن استعمال النوع المصن وع م ن        
الصلصال ألن مادتھ یمكن ازال ت ھ ا بس ھ ول ة ، أم ا                  
النوع المصنوع من الشمع فقد یترك أثرًا دھنیًا عند   
استعمالھ ، أما إذا استعمل م ع األق م ش ة الص وف ی ة                  
فیمكن إزالة أثر الشمع ب ال م ك واة الس اخ ن ة ، ك م ا                   
یجب تجنب استعمال األلوان الغامقة ، وأسلم الطرق 
ھي استع م ال ال ط ب اش ی ر ال ب ی ض اء ف إذا اس ت ع م ل                          
الطباشیر الملون یجب تجربتھ في قطعة من القماش 

 .قبل استعمالھ
 
 : ـ ورق الكربون ٣

ھذا النوع من الورق ذو ألوان مختلفة یستعمل ألخذ 
العالمات ح ول ال ب ات رون ف وق ال ن س ی ج ب واس ط ة                      
الرولیت وأفض ل أن واع ھ ذا ال ورق ھ و ال ك رب ون                     

 .األبیض 
 

 :أدوات الخیاطة : رابعًا 
 :  ـ اإلبر ١
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یجب اختیار اإلبر المصنوعة من الصلب ذات السن 
المدبب والثقب الجید الشطف واإلبر التي تستعمل 
في الخیاطة یجب أن تكون طویلة نوعًا ما وذات 

 .ثقب طویل بیضاوي الشكل 
ولھا أحجام مختلفة وأرقام متعددة ، وتدل األرقام 
الصغیرة على كبر حجم اإلبرة أما األرقام الكبیرة 

فتدل على صغر حجم اإلبرة  ) ٩بعد رقم ( 
 . للخیاطة ٩وبفضل اإلبرة رقم .ودقتھا 

وتحفظ اإلبر عادًة في أكیاس من ورق یقي اإلبر 

 .من الصدأ 
 

 : ـ الدبابیس ٢
ی   ج   ب أن ی   ك   ون         
االختیار من ال ن وع      
المتین الرفیع الجید   
الش    ط    ف ، وأن           
ت   ك   ون ذات ط   ول        
مناسب ، وم ن وع ة       
من الصلب ح ت ى ال       
تص  دأ ف  ت  ت  رك أث  رًا      
ف  ي ال  ق  م  اش ع  ن  د       
االس     ت     ع     م     ال ،      
وخ      اص      ة ف      ي        
األقمشة ال ح ری ری ة      

 .واأللوان الفاتحة 
 
 
 
 
 
 
  ) :القمع ( ـ الكشتبان  ٣

إن الكشتبان المالئم لإلصبع األوسط للید ال ی م ن ى ،          
ویتوقف علیھ نجاح عملیة الخیاطة واألشغ ال ف ھ و           
یساعد على سھولة وسرعة الخیاطة ویحاف ظ ع ل ى        

 .األص        اب        ع م        ن وخ        ز اإلب        ر                                         
ویصنع من المعدن او البالس ت ك ، وی ف ض ل ال ن وع                
المعدني ذو ال ت ج ع ی دات ال م ن اس ب ة ل ط رف اإلب رة                       
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الخلفي والقاس المناسب ھ و ال ذي ال ی ت زح زح او                
یخنق اإلصبع ، وال بد أن یصل بھ ال ك ش ت ب ان ع ن د               

 .لبسھ إلى طرف اإلصبع دون ضغط 
 

 :ال     دب      اس     ة         
ھ ي م ن األدوات       
التي تسھل العمل  
ك   م تس   ت   ع   م   ل        
لتثبیت الدباب ی س    
، مغطاة ب ن س ی ج        
من ال ق ط ی ف ة او          

 . اإلسفنج 
 

 :خیط السراجة 
یستعمل للسراجة  
ن  وع خ  اص م  ن      
الخیط ، وی ف ض ل      
م   ن   ھ م   ا ك   ان           
رخ  ی  ص  ًا ن  اع  م         
ال       م       ل       م       س 
ویس  ت  ح  س  ن أن       
یس   ت   ع   م   ل ف   ي       

عملیة السراجة بواقي بكرات الخی ط ال م ل ون ال ت ي               
تخلفت من أي خیاطات أخرى ، مع ع دم اس ت ع م ال               
اللون األس ود وخ اص ة ف ي األق م ش ة ذات األل وان                     

 . الفاتحة
 

 :األزرار وأدوات اإلقفال 

اختاري ھذه األدوات بحیث تناسب مع الثوب أو 
تبرز علیھ ، ویمكن أن یكون لھا دور تزیني 

 .وعملي في آن واحد 
 ـ األزرار ذات الثقبین أو األربعة ثقوب شائعة ١

 .االستعمال ، وتستخدم لألغراض العامة 
  ـ الزر ذو الحلقة یثبت بالقماش بواسطة الحلقة ٢
 ـ األزرار الملبسة أو المكبوسة یمكن أن تغلف ٣

بالقماش الذي تستعملینھ بغیة الحصول على لون 
 .متناسق 

تتكون من عصا وحلقة :  ـ الربطة المفصلیة ٤
اضافة إلى كالون من الجلد وتستعمل على المواضع 

 المتراكبة 
أداة إقفال داخلیة خاصة باألماكن :  ـ الكبسولة ٥

التي ال یسلط علیھا ضغط شدید مثل أساور 
 .األكمام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : السحابات 
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للسحابات أسنان معدنیة أو بالستیكیة من البولیستر 
یتوفر . أو النایلون موصول بشریط منسوج 

النوعان بأوزان عامة االستعمال والسحابات ذات 
الملف خفیفة الوزن وأكثر مرونة ومضادة للحرارة 
والصدأ أما السحابات المعدنیة فتتواجد بأوزان أثقل 

 وتخصص لألقمشة الثقیلة وثیاب الریاضة
تناسب األقمشة على : سحابات البولیستر العامة  -

اختالف أوزانھا وتخاط على التنانیر والبنطلونات 
 .والفساتین وأغراض التزیین المنزلیة 

قویة ومتینة تناسب : السحابات المعدنیة العامة  -
ثیاب الریاضة اضافة إلى البنطلونات والتنانیر 

 والفساتین
ھي سحابات معدنیة : سحابات الجینز النحاسیة -

مكبوسة ومقفلة عند نھایتھا ومصممة للجنز وثیاب 
العمل والثیاب غیر الرسمیة المخیطة بأقمشة 

 .متوسطة إلى ثقیلة الوزن 
تتوفر بأوزان : السحابات المعدنیة الفاصلة  -

تتراوح بین المتوسطة والثقیلة وتستعمل في 
الجاكیتات وثیاب الریاضة وللسحابات الفاصلة 
 .العكوسة لسان على وجھھا وآخر على ظھرھا 

خفیفة الوزن : السحابات البالستیكیة الفاصلة  -
ولكنھا قویة ومتینة ومصممة بشكل أكثر انتفاخًا 

من غیرھا كي تشكل مظھرًا مالسًا مستقیمًا شكلھا 
 .التزیني یالئم ثیاب التزلج وثیاب النزھات 

عبارة عن سحابات البالستیكیة : سحابات الباركا  -
فاصلة مزودة بزالقتین كي یتسنى فتحھا من األعلى 

 .ومن األسفل 

  :مھارات أساسیة في حیاكة المالبس 

 ـ تحدید عدد األمتار االزمة لعمل المودیل
یتم تحدید عدد األمتار االزمة طبقًا ألطوال أجزاء 
الباترون وطبقًا لعرض القماش المختار وللتنفیذ 

یجب اضافة مقدار الزیادات المطلوبة للخیاطة 
  واألطوال وثنیة الذیل

وعند استخدام القماش المقلم أو المربعات البد من 
 . زیادة عدد الوارات المطلوبة حسب المودیل المنفذ

تحدد عدد األمتار المطلوبة بعد االنتھاء من تجھیز 
 . الباترون الخاص بالمودیل المراد تنفیذه

 
 : ـ إعداد القماش للتفصیل والحیاكة ٢

لتفصیل وخیاطة القماش یجب تقویمھ وتشمل 
 : عملیة التقویم ناحیتین

 
 . تقویم أطراف القماش •
تقویم خیوط القماش الذي قد ال یكون قد سوى  •

بعد صنعھ ولمعرفة ما إذا كان القماش یحتاج إلى 
 .. تقویم أم ال
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یوضع على الطاولة ویثنى بالطول من وسطھ ثم 
یملس بالید فإن تطابقت حاشیتاه وجانب الطاولة 
وجاء طرفاه المقصوصان مطابقین لطرفھا كان 

 . القماش سویًا وال یحتاج لتقویم
ولتقویم أطراف القماش اقرضي حاشیتھ بالعرض 

ونسلي خیطًا منھ بطء وعندما ینقبض القماش 
ابسطیھ بیدك وحاولي أن تسحبي خیط الحاشیة 
  دون أن ینقطع ثم قصي على الخیط المسحوب

وان انقطع الخیط وانِت تسحبینھ فقص القماش 
حتى مكان انقطاع الخیط ثم التقطي الخیط المقطوع 
واسحبیھ ثانیًة وھناك أنواع من األقمشة تحتاج إلى 

طریقة خاصة عند اعدادھا للتفصیل فھي تختلف 
 .باختالف أنسجتھا

 
یمكن نقعھا وكیھا قبل التفصیل : األقمشة القطنیة  •

 . لتجنب انكماشھا بعد ذلك
فیوضع علیھا قطعة قماش األقمشة الصوفیة أما  •

خفیفة مبللة بالماء ثم تكوى إلى أن تجف بذلك 
نضمن حصولنا على قماش معتدل النسیج ولن 

 . یتغیر شكلھ
مثل الجرسیھ فعند حیاكتھا األقمشة المطاطة  •

بالماكینة لن نحصل على نتیجة جیدة إال إذا وضعت 
الید الیسرى على القماش من خلف اإلبرة واألخرى 

أمامھا وذلك لموازنة شد القماش فنحصل على 
النتیجة المطلوبة ، كما أنھ توجد إبر خیاطة خاصة 

 . بالجرسیھ
تحتاج إلى : األقمشة المصنوعة من النایلون •

عنایة في إعدادھا للقص ألنھا ال تكوى بمكواة 
ساخنة ولكن یمكن ضبط نسیجھا بالید أما من ناحیة 
خیاطتھا بالماكینة فال بد أن نستعمل لھا إبرة ماكینة 
رفیعة وأن یكون الخیط من النایلون ونوسع غرزة 

ومعاملة قماش النایلون بنفس . الماكینة جدًا 
معاملة قماش الجرسیھ على المكینة حتى یأخذ 

 . شكلھ الطبیعي في النھایة
في المالبس ال بد عند القص والستعمال القطیفة  •

من مراعاة اتجاة خطوط النسیج ألن وضع القالب 
في اتجاه مضاد یجعل الثوب في النھایة غامقًا من 
ناحیة وفاتحًا من الناحیة األخرى وكذلك في حاالت 

  األقمشة ذات الوبرة بصفة عامة

 : األقمشة ذات النقوش الكبیرة
عند تنفیذ فستان بھ زھور كبیرة اختاري التصمیم 
 . البسیط وابتعدي عن القصات التي تشوه الرسوم

 
 :طریقة أخذ المقاسات 

أخذ المقاسات من أھم الخطوات وعنصر من أھم 
 العناصر في انجاح عملیة التفصیل والخیاطة 

 :واألدوات الالزمة ألخذ المقاسات ھي 
ـ شریط قیاس ویستخدم في تحدید وضبط ١

 .المقاسات 
 ـ شریط رفیع من القماش ویستخدم كحزام رفیع ٢

 .لتحدید مكان الخصر 
 

 )) :داخلیة وخارجیة (( مقاس المالبس الجاھزة 
 
 
 
 
 

 شاھدي الصفحة التالیة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 : فیما یلي المقاسات األساسیة الالزمة لمعرفة مقاس المالبس الجاھزة 
 : ـ محیط الصدر ١

ھو المحیط الدائري للجسم عند منطقة الصدر ، ویؤخذ بتمریر شریط القیاس فوق عظمتي اللوح ثم تحت 
 .اإلبط ثم فوق أعلى نقطة في الصدر مع عدم شد الشریط أو ارخائھ 

 ) :الوسط (  ـ محیط الخصر ٢
 .ھو المحیط الدائري حول الخصر ، ویؤخذ بتمریر شریط القیاس مضبوطًا حول أدق جزء في الخصر 

 ) :أكبر حجم (  ـ محیط األرداف ٣
ھو المحیط الدائري الذي یحیط باألرداف ، ویؤخذ بتمریر شریط القیاس حول الجسم عند منطقتي األرداف 

 .والبطن 
ھو المسافة بین الفقرة السفلیة للرقبة من الخلف إلى الخصر ، ویستحسن استخدام :  ـ طول الظھر ٤

 .شریط من القماش رفیع على ھیئة حزام رفیع حول الوسط لتحدید مكانھ 
 : ـ الطول الكلي ٥

ھو الطول الكلي للقطعة المراد تفصیلھا ، ویؤخذ بوضع شریط القیاس من الفقرة السفلیة للرقبة ویمد إلى 
 .الخصر ویثبت علیھ ثم یمد باقي الشریط إلى الطول المطلوب 

 یؤخذ من بدایة نقطة التقاء الصدر بالكتف من األمام إلى الخصر مارًا بأعلى منطقة في : ـ طول الصدر ٦
 .الصدر 

 ھو المسافة التي تبدأ من محیط الخصر حتى محیط األرداف ، ویؤخذ على الجنب و عادًة  ـ طول الجنب٧
  سم في المتوسط٢٠ : ١٨یتراوح بین 

 
 :المقاسات المساعدة 

 . ھو المسافة بین نقطتي اتصال الذراعین بالجسم من الخلف : ـ عرض الظھر ١
 .ھو المسافة بین نقطتي اتصال الذراعین بالجسم من األمام :  ـ عرض الصدر ٢
 عبارة عن المسافة بین نقطة التقاء الرقبة بالكتف حتى نھایة عظام الكتف واتصالھ : ـ طول الكتف ٣

 .بالذراع 
  ھو المحیط الدائري لقاعدة : ـ محیط الرقبة ٤
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 ) أي عند اتصال الرقبة بالجسم ( الرقبة 
 

 جدول المقاسات المعترف بھ عالمیًا 
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 ت ف  ص  ی  ل ال  ق  م  اش     
 

ك   ی   ف    ی   ة وض    ع        
ال  ب   ات   رون ع   ل   ى     
 ال          ق          م          اش  

بع د االن ت ھ اء م ن          
تج ھ ی ز ال ب ات رون         
وإع  داد ال  ق  م  اش       
ل  ل  ت  ف  ص  ی  ل ت  أت  ي       
ال   خ   ط   وة ال   ت   ي        
ت  وض   ح ط   ری  ق   ة      
وض  ع ال  ب  ات  رون       

 .على القماش 

 :خطوات العمل 
 

 یفرد القماش على الطاولة مثنیًا بحیث یكون ١
وجھ القماش للداخل لكي یسھل وضع العالمات من 

 .على ظھر القماش بسھولة 
 ـ یضبط نسیج القماش عند الثني حسب العرض ٢

المطلوب ثم یقاس البعد من طرف الحاشیة الى 
مكان الحاشیة األخرى وبذلك نضمن أن یكون 
النسیج مستقیمًا وحینئذ یدبس طرف الحاشیة 

 .وكذلك أحرف القماش العرضیة 
 ـ یوضع الباترون على القماش ویثبت بالدبابیس ٣

مع مالحظة وضع الدبوس مائًال أو بالعرض مع 
 .عدم رفع القماش من على الطاولة أثناء التدبیس 

 ـ یراعى عالمات الباترون التي تدل على الحواف ٤
التي ینبغي وضعھا على قماش مثني وفي األجزاء 
التي بھا عالمات توضع على الخط الطولي للنسیج 
یستعمل شریط القیاس للتأكد من أن نھایتي العالمة 

 تبعدان عن حاشیة النسیج بنفس المسافة
 ـ تترك مسافات حول أجزاء الباترون للخیاطة ٥

 سم عند ٢ سم حول فتحة الرقبة ، ١بحیث یترك 
 سم عند خط الكتف واإلبط ، ٣خط الكتف واإلبط ، 

سم ثم ترسم عالمات ٥سم للجنب ویترك للذیل ٣
 .للقص علیھا 

 ـ القص یجعل الباترون والقماش مسطحین على ٦
المنضدة باستعمال الید الیسرى حتى ال یتحرك 

القماش بینما الید الیمنى تقوم بعملیة القص ، وعند 
استعمال المقص ال یقفل تمامًا أثناء القص إال إذا 

كان سنقص الزوایا ویجب أن یكون طرف المقص 
 .الرفیع أسفل القماش 
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وعند قص األجزاء البعیدة یجب أال ُیجذب القماش ناحیة القائمة بالمقص بل تترك حول الطاولة الخاصة 
 .بالتفصیل 

ویكون الجزء الخلفي على ..یراعى عند وضع الباترون عل القماش فتحة مودیل الفستان إذا كانت أمامیة 
أما إذا كانت الفتحة خلفیة فیوضع الجزء الجزء األمامي على .. القماش المثني ولیس من جھة الحاشیة 

 .الجزء المثني من القماش ویوضع الجزء الخلفي على الحاشیة 
أما إذا كان العرض أقل فیعمل وصل في الكم . إذا كان القماش عریضا یصبح وضع ھذا المودیل عادیًا 

 . بخیاطة ویوضع علیھا حلیة من الكلف المناسبة للفستان 
 
 
 
 

 تابعونا يف اجلزء الثاين
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